IMOSPHINX ACADEMY BELGIUM
Interallied Military Organization Sphinx
Regionale Afdeling Antwerpen

Nieuwsbulletin 2017 .
Raadgevingen voor 2018 !
Begin elke dag met een goeiedag !
Geniet van gewone dingen !
Hang regenwolken te drogen aan de zon !
Maak van elk moment een mo- nu - ment !
Geluk ligt niet in het bezitten , maar in het genieten !
Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar !!!

Overlijdens :

Mevr Albertina Van Haute
( echtgenote François Aerts )

geboren te Antwerpen op 28 maaart 1937

overleden te Antwerpen op 6 februari 2017

________________________________________________________________________________
De Heer François Aerts
geboren te Antwerpen op 20 oktober 1936
overleden te Wilrijk op 8 augustus 2017

De Heer Marcel Van Camp

Geboren Deurne op 18 april 1941

Overleden te Ekeren op

oktober 2017

_______________________________________________________
______________________

Activiteiten 2017 .
Algemene vergadering met worstenbrood – appelbollennamiddag .
Op woensdag 8 februari 2017 organiseerden wij onze jaarlijkse algemene vargadering .
Het verslag van deze vergadering werd u reeds vroeger overgemaakt ,
Aansluitend konden de aanwezigen zich tegoed doen aan de traditionele “ Worstenbrood –
Appelbollen “ maaltijd
Algemene vergadering nationaal .
Op 13 april 2017 organiseerden het nationaal bestuur hun algemene statutaire vergadering
te Ieper ,
Dhr Havermans Raymond , Voorzitter Regionale Antwerpen , en Dhr De Jonghe Christiaan ,
bestuurder , met hun respectievelijke echtgenoten , waren hierbij aanwezig ,
Na de vergadering werd het feestmaal opgediend in het restaurant van het Pacific Eiland ,
Ledenfeest .
Op zaterdag 16 september 2017 organiseerden IMOS – Regionale Antwerpen en het Kon, Verbond
der Veteranen van Koning Leopold III – Antwerpen in de lokalen van “ De Basiliek “ te Edegem
gezamenlijk hun jaarlijks ledenfeest ; 28 personen hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven , wat
als een succes mag beschouwd worden ,
Bij de opening werden de aanwezigen door de voorzitter van IMOS – Antwerpen , Dhr Havermans
Raymond , van harte welkom geheten en bedankt voor hun steun en trouw aan hun vereniging . De
aanwezigheid van Dhr Thierry Plaitin , nationaal voorzitter IMOS , en zijn echtgenote , die voor
deze gelegenheid de verplaatsing van Kortrijk naar Edegem hadden gemaakt , werd hierbij ten
zeerste op prijs gesteld .
Bij deze gelegenheid werd zoals gebruikelijk een heildronk aan de Koning uitgebracht .
Na een kort wederwoord door Dhr Plaitin werd aan volgende leden van IMOS voor hun trouw aan
de vereniging een ereteken uitgereikt : de Heren Cornil Claude , De Block Henri , De Jonghe
Christiaan , De Maesschalck Etienne en Desloover Jan .
Na deze officiële inleiding werden de aanwezigen uitgenodigd plaats te nemen aan de gedekte
feesttafel voor een zeer op prijs gestelde maaltijd .
De organisatie van deze namiddag levert het bewijs dat de samenwerking tussen de twee

verenigingen geen dode letter is , maar als een noodzaak mag beschouwd worden en is tevens een
aansporing om deze traditie ook in de toekomst in stand te houden .
Dodenhulde .
Op 30 november 2017 wordt in de basiliek te Edegem een eucharistievierng georganiseerd ter
nagedachtenis van de overleden leden ,
Voor Imos – Antwerpen herdenken wij Dhr en Mevr François Aerts en Mevr Albertina Van Hautte
en Dhr Marcel Van Camp ,
Aansluitend worden wij uitgenodigd op een korte receptie met heildronk aan de Koning .
Dhr Jef Boex , voorzitter van het Kon, Verbond der Veteranen van Koning Leopold III , heeft de
fakkel van zijn illustere voorganger , Dhr Albert Van den Broeck , overgenomen en test onze kennis
aan de hand van een reeks ludieke vragen over het heden en het verleden .
Het jaar wordt afgesloten met een gezellig onderonsje bij een maaltijd ,

